သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

၀၇း၀၀ (ရန္ကုန)္ /၀၀း၃၀ (UTC)၊ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ဇြနလ
္ (၃)ရက္အထိ တ းျမစ္ ပိတ္ပင္ထ း ပါသည္။

နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာ စက္မက
္ န
ု ထ
္ တ
ု လ
္ ုပ္ငန္း PMI™
PMI သည္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလမစၿပီး အျမင့္ဆ်ဳံုးသု႔္ တက္လမ္း လုက္ျခင္း
အဓကအခ်က္မ်ား
▪

နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာ စက္မက
္ န
ု ထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု င
္ န္း PMI

လုပင
္ န္းလည္ပတ္မ္အေျခအေနမ်ားမာ ခုင္မာသည့္ မ္န္းျဖင့္
တုးတက္လာျခင္း

အခ်န္အခါအလုက္ ညမ္င္းမ္၊ ၅၀ = ယခင္လမင့္ မ္င္းယဥ္လ်င္ ေျပာင္းလခမမ
္ ရ

60

▪

ထုတ္လပ
ု ္မမ
္ င့္ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား တုးတက္မ္ ပုျမန္ဆန္လာျခင္း

▪

အလုပသ
္ စ္မ်ား တုးခန႔္္မ္မာ မတ္တမ္းသမုင္းအတြင္း အမ်ားဆ်ဳံုး

ျမင့္တက္လာသည့္တုးတက္မ္မ္န္း

55

ျဖစ္ခခ့ျခင္း
ေဒတ ကုိ ေမ ၁၃ - ၂၂ ရက္အတြင္း စုစည္းခဲ့သည္

50

ျမန္မာမုင္ငရ
်ဳံ ကုန္စည္ ထုတလ
္ ုပသ
္ တ
ူ ႔္သ
ု ည္ ေမလတြင္
ထုတ္လပ
ု ္ေရးက႑၏ အေျခအေန အခုင္အမာ တုးတက္လာမ္ကု
မတ္တမ္း တင္ခခ့ၾကသည္။ အဘက္ဘက္မတုးတက္လာေရးကု
သ်ဳံုးစြသ
ခ တ
ူ ႔္ဘ
ု က္မ ဝယ္လအား
ု
ေကာင္းလာသည့္ ေနာက္ပုင္း

45
01-15
Jan-15

ျမင့္တက္သည့္ က် ်ဳံ႕/က်ဆင္းမ္မန
္ ္း

01-16
Jan-16

01-17
Jan-17

ထုတ္လပ
ု ္မမ
္ င့္ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား အရန္ျမင့္ တုးရလာျခင္းက
ပ်ဳံ့ပးေပးခခ
ု
့ပါသည္။ သု႔္ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္တမ္း စတင္ခသ
ခ့ ည့္
၂၀၁၅ ခုမစ္ ဒီဇင္ဘာလမစၿပီး လုပသ
္ ားအင္အား အမ်ားဆ်ဳံုး တုးတက္မက
္ ု
မတ္တမ္း တင္ခခ့ၾကသည္။ ေစ်းမ္နး္ မ်ားကု ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ထည့္ကုန္
ေစ်းမ္န္းမ်ားေရာ ေရာင္းေစ်းမ်ားပါ ေျခာက္လအတြင္း အျမင့္ဆုး်ဳံ သု႔္
တက္လမ္းလုက္ၾကရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမ္ ဖအားမာ အရန္ပရလာပါသည္
ု
။
ဤအေတာအတြင္း စက္ယမၲရားမ်ားမင့္ ထုတက
္ ုနသ
္ စ္မ်ား
ထုတ္လပ
ု ္ေရးတြင္ အစီအစဥ္တက် ရင္းမီးျမႇ ပ္မ်ဳံမ္မ်ားက လာမည့္

01-18
Jan-18

01-19
Jan-19

ဇ စ္ျမစ Nikkei, IHS Markit

ထုတ္လပ
ု ္မမ
္ င့္ တေျပးညီ ကုန္စည္ ထုတလ
္ ုပ္ၾကသူတ႔္သ
ု ည္
လုပင
္ န္းသစ္မ်ား အရန္ရတုးလာေၾကာင္း မတ္တမ္းတင္ခခ့ၾကသည္။
ေျဖၾကားခခ့ၾကသူမ်ားစြာတု႔္က ေအာ္ဒါသစ္ ပမာဏ တုးလာျခင္းမာ
ေဆာက္လုပေ
္ ရး လုပ္ငန္းမ်ားမင့္ အေျခခ်ဳံအေဆာက္အအ်ဳံုမ်ား၏
တုးတက္မ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပခခ့ၾကသည္။ တုးတက္မ္ မ္န္းမာ
၂၀၁၈ ခုမစ္ ဧၿပီလမစၿပီး အျမင့္ဆုး်ဳံ ျဖစ္ခခ့ၿပီး ျခ်ဳံ ေျပာရပါက

တစ္မစ္အတြင္း ထုတလ
္ ုပမ
္ ္ တုးလာမည္ဟူေသာ ယ်ဳံုၾကည္မ္ကု

အရန္ျပင္းခခ့ပါသည္။

ျမႇင့္တင္ေပးခခ့ပါသည္။

သု႔္ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားက ေမလတြင္ အလုပသ
္ စ္ခန႔္္ထားမ္

ေမလတြင္ ၅၄.၂ မာ ရေနသည့္ နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာမုင္င်ဳံ

ပုမုျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပသခခ့ၾကသည္။ အလုပ္အင္အား ႀကီးထြားမ္

စက္မ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္မ္ ဝယ္ယေ
ူ ရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အ

ၫႊန္း Purchasing

Managers’ Index™ (PMI™) - ထုတလ
္ ုပေ
္ ရး စြမ္းပကားမ်ားကု
ျပသေပးသည့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အညၫႊန္းမာ ဧၿပီလ၏
၅၃.၇ မ ျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္မာ့ ထုတလ
္ ုပေ
္ ရးက႑ရ
လုပင
္ န္းလည္ပတ္မ္အေျခအေနမ်ား အႀကီးမားဆ်ဳံုး တုးတက္လာမ္ကု

မ္န္းမာ အသင့္အတင့္ ျဖစ္ခေ
ခ့ သာ္လည္း (၂၀၁၅ ခုမစ္ ဒီဇင္ဘာမ
စတင္ခသ
ခ့ ည့္) စစ္တမ္း သမုင္းတြင္ အျမင့္ဆုး်ဳံ ျဖစ္ပါသည္။
ထုတ္လပ
ု သ
္ တ
ူ ႔္က
ု ဝန္ထမ္းဦးေရ တုးလာျခင္းအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္
ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တုးရလာမ္ကု အေၾကာင္းျပၾကသည္။ ဤအေတာအတြင္း
လက္က်န္ အလုပ္မ်ားမာ ၂၀၁၈ ခုမစ္ စက္တင္ဘာလမစၿပီး

အခ်က္ျပေနသည္။ ေနာက္ဆုး်ဳံ ျဖစ္သည့္ အဓကအက်ဆု်ဳံး PMI

အေမးဆ်ဳံုးမ္န္းျဖင့္ က်ဆင္းလာခခပ
့ ါသည္။

အ

တခ်န္တည္းမာပင္ ထည့္ကုနစ
္ ရတ္မ်ားမာ ေမလတြင္

ၫႊန္းကန္းက လက္ရတုးတက္မ္ အစဥ္ကု ခုနစ္လသု႔္ တုးခ်ခ႕ေပးလုက္ၿပီး

စစ္တမ္း၏ ပ်မ္းမ်ထက္ ပုျမင့္ပါသည္။

ဆက္လက္ျမင့္လာခခ့ၾကရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမမ
္ ္န္းမာ ေျခာက္လအတြင္း

ေမလတြင္ ျမန္မာမုင္ငရ
်ဳံ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးက႑ တဝမ္းက ထုတလ
္ ပ
ု ္မ္မာ

အျမင့္ဆ်ဳံုးသု႔္ တက္လမ္းလုက္သည္။ ထည့္ကုန္ ေစ်းမ္န္းမ်ား

ဆက္လက္ၿပီး တုးလာခခ့ပါသည္။ တဟုန္ထးု ဦးေမာ့ခလ
ခ့ ်က္ ျခ်ဳံ ေျပာရလ်င္
၁၃-လအတြင္း အျမင့္ဆုး်ဳံ သု႔္ တက္လမ္းလုက္ပါသည္။ ေထာက္ျပခခ့ၾကသူ
အမ်ားစုတ႔္က
ု ေနာက္ဆုး်ဳံ တုးတက္မက
္ ု သ်ဳံုးစြသ
ခ တ
ူ ႔္ဘ
ု က္မ ဝယ္လအား
ု
ႀကီးမားလာျခင္းမင့္ ေအာ္ဒါအသစ္ ပမာဏမ်ား တုးလာမ္မင့္
ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယူဆပါသည္။
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ျမင့္တက္လာမ္မာ ထည့္ကုန္ ဝယ္လုအား လုက္လာျခင္းမင့္ သြင္းကုန္
ရားပါးလာမ္တ႔္မ
ု င့္ ဆက္စပ္ေနခခပ
့ ါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ကုန္က်စရတ္
ျမင့္တက္လာမ္ကု သ်ဳံုးစြသ
ခ မ
ူ ်ားထ်ဳံသ႔္ု တစ္ဆင့္လၫႊခေျပာင္း ဖု႔္ခ်ခခ့ၾက၍
ေရာင္းေစ်းမ္န္းမ်ား ေဖာင္းပြလာမ္သည္လည္း ေျခာက္လတြင္း အျမင့္ဆုး်ဳံ
ျဖစ္လာခခ့ပါသည္။

စ မ က္ုႏွ ၄ အနက္ ၁

ထုတ္လပ
ု ္ေရး ေတာင္းဆုမ္မ်ား ႀကီးထြားလာသည္မင့္အမ် ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထည့္ကုန္ ဝယ္ယမ
ူ ္မ်ားကု တုးၿပီး ျပ လုပခ
္ ခ့ၾကရသည္မာ
ငါးလေျမာက္ ဆက္တက္
ု ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း
သုေလာင္ကန
ု ္မ်ားကု ထုတ္လပ
ု ္မ္အတြက္ အသ်ဳံုးျပ ခခ့ရ၍ ထုတလ
္ ပ
ု ္မ္အၿပီး
လက္က်န္ စာရင္းမ်ားမာ ေရ႕ဆက္ နမ့္က်လာခခ့ပါသည္။
ကုနစ
္ ည္ ထုတလ
္ ုပသ
္ တ
ူ ႔္အ
ု ၾကား ထုတလ
္ ုပမ
္ ္ဆင္
ု ရာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမာ
ေမလတြင္ ပုေကာင္းလာၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျျပသၾကသည့္
လာမည့္္ ၁၂ လအတြင္း ထုတလ
္ ုပမ
္ ဆ
္ င္
ု ရာ ယ်ဳံုၾကည္စတ္မာ ၂၀၁၈ ခုမစ္
စက္တင္ဘာလမစၿပီး အျမင့္မားဆ်ဳံုး ျဖစ္လာပါသည္။ စက္ယမၲရားမ်ားမင့္
ထုတ္ကန
ု သ
္ စ္မ်ား ထုတလ
္ ုပေ
္ ရးတြင္ ရင္းမီးျမႇ ပ္မ်ဳံရန္ စီမထ
်ဳံ ားျခင္းက
ထုသု႔္ အေကာင္းျမင္မ္ကု အားေပးခခ့ပါသည္။

ေ၀ဖန္ခ်က္(မတ္ခ်က္)
ျမန္မာစက္မ္ ကုနထ
္ တ
ု ္လပ
ု ္မ္ PMI အ

ၫႊန္း၏ စစ္တမ္း ေဒတာကု

သ်ဳံုးသပ္၍ စစ္တမ္းကု ျပ စုေပးသည့္ IHS Markit မ စီးပြားေရးပညာရင္
Sian Jones က ေထာက္ျပသြားသည္မာ-

“ျမန္မာမုင္င်ဳံ ထုတလ
္ ုပေ
္ ရးက႑၏ အေျခအေနမာ ေမလတြင္
ေရ႕ဆက္အားေကာင္းလာခခ့ၿပီး ေနာက္ဆုး်ဳံ PMI အ

ၫႊနး္ သည္ ၁၃-

လအတြင္း အျမင့္ဆုး်ဳံ သု႔္ တက္လမ္းမုင္ခခ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တု႔္၏
အလုပသ
္ မား ငားရမ္းမ္ကု စစ္တမ္းသမုင္းမာ အျမန္ဆုး်ဳံ မ္န္းျဖင့္
တုးခ်ခ႕ခခ့ၾကရာ ထုတလ
္ ုပ္မမ
္ င့္ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား တုးတက္မ္
အရန္ပရလာခခ
ု
သ
့ ည္။
“သု႔္ေသာ္ မၾကာခဏ လ်ပ္စစ္အား ျပတ္ေတာက္ခခ့ျခင္းမင့္ ထည့္ကန
ု ္မ်ား
တုးၿပီး ဝယ္ရန္ လုအပ္လာေသာေၾကာင့္ ေပးသြင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား
ရားပါးလာမ္မင့္ ေပးသြင္းခ်န္ ေရ႕ဆက္ ပုၾကာလာျခင္းကု
ရင္ဆင္
ု လာခခရ
့ သည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ကုန္က်စရတ္ဝန္ထပ
ု ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ
ႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း မတ္တမ္းတင္ခခ့ၾကၿပီး စက္ရု်ဳံ ေရာင္းေစ်းမ်ားကု
ျမႇင့္ေပးလ်က္ တစ္စတ္တစ္ေဒသကု သ်ဳံုးစြသ
ခ မ
ူ ်ား အေပၚသု႔္
လၫႊခေျပာင္းဖု႔္ခ်ခခ့ၾကသည္။
“ဤအေတာအတြင္း အလုပသ
္ စ္မ်ား တဟုနထ
္ းု တုးတက္လာမ္၏
ေရာင္ျပန္ဟပ္မက
္ ု လာမည့္တစ္မစ္တာအတြက္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပုၿပီး
အျပ သေဘာေဆာင္လာျခင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္မုင္ပါသည္။ ထုတလ
္ ုပသ
္ တ
ူ ႔္က
ု
ထုတ္လပ
ု ္မ္ တုးတက္လာမ္မင့္ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းျမင္မ္ အဆင့္မာ
လြနခ
္ ခ့သည့္ စက္တင္ဘာလမစၿပီး အျမင့္ဆုး်ဳံ ကု အခ်က္ျပေနသည္။”

- ၿပီးစီးမ္ -
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စ မ က္ုႏွ ၄ အနက္ ၂

နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာ စက္မ္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI™ ညြန္းကန္း အစီအရင္ခ်ဳံစာ ကု
နစ္ေကး(Nikkei)

သည္

မီဒယ
ီ ာအဖြခ႔္အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

သတင္းစာထုတ္လပ
ု ္ျဖန္႔္ခ်သည့္လုပင
္ န္းကု

က ကူညီပ်ဳံ့ပုးပါသည္။

အဓကလုပ္

ေဆာင္သည္။

ကၽြမ္ုပ္တု႕၏

အဓကေန႕စဥ္ထတ
ု သ
္ တင္းစာကု မာယူသူဦးေရမာ မစ္သန္းခြခ
ခ န္႕ ရပါသည္။ ယင္းအျပင္ နစ္ေကး (Nikkei) ၏ သတင္းမ် းစ်ဳံုျဖန္႕ျဖ းမ္တြင္ အြနလ
္ ုင္း၊
ရုပသ
္ ်ဳံမင့္မဂၢဇင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
၁၈၇၆ခုမစ္တြင္ ျပည္တင
ြ ္း မင့္ မုင္င်ဳံျခား ပစၥည္းေစ်းမ္န္းမ်ား ေဖာ္ျပသည့္ Chugai Bukka Shimpo စာေစာင္ စတင္ထတ
ု ေ
္ ၀စ ကတည္းက မ်တမ္မင့္
ဘက္မလက
ု ္မမ
္ ပါဘခ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ သတင္းမ်ားကု အစဥ္တစုက္ ထုတ္ျပန္ေပးခခ့ပါသည္။ ျပည္တင
ြ ္း ျပည္ပတြင္ Nikkei အမတ္တ်ဳံဆပ္မာ
ယ်ဳံုၾကည္စတ္ခ်ရမ္ အမတ္တ်ဳံဆပ္ ျဖစ္လာပါသည္။
နစ္ေကး (Nikkei Inc.) သည္ စာဖတ္သူမ်ား၏ မတူကြျခ ပားေသာ လုအပ္ခ်က္မ်ားကု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မီဒယ
ီ ာ နည္းလမ္းမ် းစ်ဳံုျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မ္ ေပးေနပါသည္။
ယင္းတ႔္အ
ု နက္ အဓကလုပင
္ န္းမာ The Nikkei ျဖစ္၍ ခန္႕မန္းေျချဖန္႕ခ်မ္အေရအတြက္ မစ္သန္းခြခ
ခ န္႕ ရပါသည္။ ကြ်မ္ုပ္တု႕ဝန္ေဆာင္မ္မ်ား ပုမေ
ု ကာင္းမြနမ
္ ္မာ
တန္ဖုးျမင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းမင့္ တုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကု အသ်ဳံုးျပ ျခင္း တ႔္ျု ဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုမစ္တင
ြ ္ စတင္ခေ
ခ့ သာ
Nikkei Online Edition ကု ေငြေပးမာယူဖတ္ရသ
္ မ
ူ ာ ယခုဆလ
ု ်င္ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရ သတင္းစာထုတေ
္ ဝသူမ်ား အားလ်ဳံုးၾကားတြင္
အခေၾကးေငြေပး၍ မာယူဖတ္႐္ရသည့္ Nikkei၏ အြန္လုင္း ဝန္ေဆာင္မမ
္ ာ သတင္းစာ စာဖတ္ပရတ္သတ္အမ်ားဆ်ဳံုးအနက္မ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စတင္
ထုတ္ေဝခခသ
့ ည့္ အခ်န္မ ရစ္မစ္ အၾကာတြင္ အြနလ
္ င္
ု း ထုတ္ေဝမ္ ဆင့္ကတ
ခ းတက္
ု
လာခခ့ပါလ်က္ ဖတ္ရ္သမ
ူ ်ားအတြက္ ပ်ဳံုမန္သတင္း ထုတေ
္ ဝေနမ္မ
ဖတ္ရ္သမ
ူ ်ား၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း ျမင့္တင္ေရး ကရယာ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလခ ရပ္တည္ လာပါၿပီ။
၂၀၁၃ ခုမစ္တင
ြ ္ Nikkei Asian Review ကစ
ု တင္ထတ
ု ္ေ၀ခခ့ၿပီး အဂၤလပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတေ
္ ၀သည့္ သတင္း ၀န္ေဆာင္မ္ျဖစ္ကာ Online မင့္ အပတ္စဥ္
ပ်ဳံုမပ္မဂၢဇင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္မစ္တင
ြ ္ အာရအတြက္ သတင္းအယ္ဒတ
ီ ာ ဌာနခ် ပ္ကု အာရစီးပြားေရးဆုင္ရာ သတင္းလၫႊမ္းၿခ်ဳံ မ္ကု ပုမု ထေရာက္ေစရန္
ဘန္ေကာက္တင
ြ ္ တည္ေထာင္ ဖြင့လ
္ စ္ခခ့ပါသည္။ ၄င္းျပင္အာရအတြင္း ဂ်ပန္မုင္င်ဳံ၏ ျပင္ပ၌ ရသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ဦးေရကု မစ္ဆ ျမင့္မား လာေစပါသည္။
၂၀၁၄ ခုမစ္တင
ြ ္ ေဒသတြင္း နစ္ေကး (Nikkei) အမတ္တ်ဳံဆပ္ တ်ဳံဆပ္ပုမု တြငက
္ ်ယ္လာေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ရးအတြက္ စကၤာပူမုင္ငတ
်ဳံ ြင္ ကုမၸဏီ အသစ္ Nikkei
Group Asia Pte ကု စတင္ဖြင့လ
္ စ္ခခ့ပါသည္။ ကၽြမ္ုပတ
္ ု႕၏ ရည္မန္းခ်က္မာ Nikkei ကု အာရတြင္ ဦးေဆာင္ သတင္းမီဒီယာ ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/en/

http://asia.nikkei.com/
အာရအေၾကာင္းကု အတြငး္ အျပင္မ ေလ့လာသရမုငေ
္ စသည့္ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းသတင္း ထုတေ
္ ၀မ္ကု မတ္ဆက္အသေပးျခင္း

ေဒသတစ္လၫႊား အျခားစီးပြားေရးသတင္းထုတ္ေ၀မ္ထက္ ပုမမ
ု ်ားျပားသည့္
သတင္ေထာက္မ်ား၊ ပ်ဳံပ
့ ုးသူမ်ားမင့္ Nikkei Asian Review က အာရ၏
စီးပြားေရးျမင္ကြင္းကု ပ်ဳံုေဖာ္ေပးပါသည္။
ပ်ဳံုမပ္စာအုပ၊္

Online

၊

Mobile

phone

မင့္

Tablet

ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးပစၥည္းမ်ားမ တဆင့္ ရရမုင္ေသာ Nikkei Asian Review
ကု

မာယူဖတ္ရ္၍

ေနာက္ဆုး်ဳံ ရသတင္းမ်ား၊

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊

ေလ့လာေတြ႕ရခ်က္မ်ားကု အခ်န္မင့္ တစ္ေျပးညီ သရမုင္ရန္။

အာရ၏ ထပ္တန္း ကုမၸဏီ ၃၀၀ အေၾကာင္း:
အာရရမုင္င်ဳံမင့္ေဒသ (၁၁)ခုရ ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီ ၃၀၀ကု လၫႊမ္းၿခ်ဳံ ေဖာ္ျပၿပီး Nikkei သည္ ေဒသရကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးမင့္
ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္လက္ (Data base)ကု အေျခခ်ဳံကာ သတင္းေပးပု႕မ္ကု ျမင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အာရေကာ္ပုရတ္
သတင္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆ်ဳံုးေသာဌာန ျဖစ္လာေစရန္ Nikkei Asian Review က ရည္မန္းပါသည္။
ယေန႔္ ဂ်ပန္
ဂ်ပန္မုင္င်ဳံမ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမင့္ သတင္းမ်ားမင့္အတူ အခ်န္မင့္ တစ္ေျပးညီရေစရန္
ရ္ျမင္ခ်က္မ်ား
ကြ်မ္ုပ္တု႕၏ အထူးခြ်န္ဆ်ဳံုး စာေရးဆရာမ်ားေရးသားသည့္ ‘‘ Tea Leaves ’’ ေကာ္လ်ဳံသတင္းအပါအ၀င္
အာရအေပၚ ျမင့္မားသည့္ ခ်ဳံစားရ္ျမင္ခ်က္မ်ားအာ တစ္ကမၻာလ်ဳံုးမ ရယူမုင္ရန္
မုငင
္ ေ
်ဳံ ရးမင့္ စီးပြားေရး
ဘ႑ာေရးမင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒ ၊ မုင္င်ဳံတကာကစၥရပ္မ်ားအား သရရန္မင့္ ပုမုေလ့လာရန္
ေစ်းကြကမ
္ ်ား
ေဒသတြင္းရ အလ်င္အျမန္တုးတက္လာေသာ က႑အခ် ႕မင့္ ပတ္သက္၍ အခ်န္မင့္ တေျပးညီသရမုင္ရန္
အတြက္ အေသး စတ္လုပ္ငန္း သတင္းမ်ားမင့္အတူ အေလးအနက္ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္ခ်က္ျပ ျခင္း
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ဗီဒယ
ီ ု
အကချဖတ္ ပညာရင္မ်ား၏
သ်ဳံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊
ထပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရင္မ်ားမင့္
အင္တာဗ် းမ်ား ကု ၾကည့္ရ္မုင္ပါသည္။
ပ်ဳံုမပ္ထတ
ု ေ
္ ၀ျခင္း အာရ၏
အေကာင္းဆ်ဳံုး စီးပြားေရး သတင္း မင့္
သ်ဳံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ နစ္ေကး
အာရ သ်ဳံုးသပ္ခ်က္ စာေစာင္ အား
လူႀကီးမင္း၏ အမ္ (သု႔္) ရ်ဳံုးသု႔္ အပတ္စဥ္
ပု႔္ေပးေနပါမည္။

စ မ က္ုႏွ ၄ အနက္ ၃

ပမ
ု သ
ု ရလပ
ု ါက ေက်းဇူးျပ ၍ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
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အယ္ဒတ
ီ ာထ်ဳံသ႕ု မတ္စမ
ု ်ား
ဇြန္လ အစပုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ ေမလဆုင္ရာ အာရ PMI စီးရီး ေဒတာမာ နစ္ေကး (Nikkei) တ်ဳံဆပ္ျဖင့္ ေနာက္ဆ်ဳံုး ထုတ္ျပန္မ္ ျဖစ္ပါသည္။
၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညၫႊန္းကန္း (Purchasing Managers' Index™) မာ စက္မ္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၄၀၀ ခန္႔္္၏ ၀ယ္ယူေရးတာ၀န္ရသူမ်ားထ်ဳံသု႕ေပးပု႕ထားသည့္
ေမးခြန္းမ်ားအေပၚလစဥ္ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမ စုစည္း ရရေသာ ကန္းဂဏန္းမ်ားကု အေျခခ်ဳံထားပါသည္။ Panel အဖြ႕ခ ကု ျမန္မာမုင္င်ဳံ၏ GDP တြင္ လုပ္ငန္းပါ၀င္ပ်ဳံ့ပုး မ္ကု
အေျခခ်ဳံသည့္ လုပ္ငန္းအမ် းအစား စ်ဳံသတ္မတ္ခ်က္ (Standard Industrial Classification-SIC) အစုအဖြ႕ခ ျဖင့္ အလၫႊာခြျခ ခား ဖြ႕ခ စည္းထားပါသည္။ စက္မ္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ကု
က်ယ္ျပန္႔္စြာ

အမ် းအစား(၈)မ် း

ခြချခားထား

ပါသည္။

၎တု႔္မာ

အေျခခ်ဳံသတ ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊

ဓာတုပစၥည္းမ်ားမင့္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊

လ်ပ္စစ္ပစၥည္း

မင့္

အျမင္မင့္ဆုင္ရာလုပ္ငန္း၊ အစားအစာ မင့္ အခ် ရည္ မင့္ ေသာက္သ်ဳံုးေရလုပ္ငန္း၊ စက္မ္ဆုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ အထည္အလပ္မင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၊ သစ္မင့္
စက လုပ္ငန္းမင့္ ပု႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တု႕ ျဖစ္သည္။
စစ္တမ္းတ်ဳံု႕ျပန္မ္မ်ားမာ လက္ရလမင့္ ၿပီးခခ့ေသာလ အေျခအေနအား မ္င္းယဥ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚသည့္အေျပာင္းအလခကု ထင္ဟပ္ ပါသည္။ မ္င္းယဥ္ရာတြင္ လတစ္လ၏ အလယ္ကာလတြင္
စုစည္းရရသည့္

ကန္းဂဏန္းမ်ားကု

ျမင့္မားလာသည့္မ္န္းမင့္

အေျခခ်ဳံ

နမ့္က်သည့္မ္န္း၊

ပါသည္။

ထု႕ျပင္ပုမု

ညၫႊန္ကန္းတစ္ခုစီအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာမ္န္းမင့္

'အစီရင္ခ်ဳံစာ'က

တ်ဳံု႕ျပန္မ္ကု

ဆုးရြားေသာမ္န္းတ်ဳံု႕ျပန္မ္အၾကား

ေဖာ္ျပသည့္

ရာခုင္မ္န္းကု

အသားတင္ျခားနားမ္မင့္

တင္ျပပါသည္။

ေရာစပ္ထားေသာ

၎အျပင္
အညၫႊန္းကန္း

ကုလည္းတင္ျပပါသည္။ ဤအညၫႊန္းကန္းမာ တုးတက္မ္ေဆာင္ေသာ တ်ဳံု႕ျပန္မ္ မ်ားမင့္ ''မေျပာင္းလခေၾကာင္း'' ေျပာဆုေသာ တ်ဳံု႕ျပန္မ္မ်ား၏ ထက္၀က္ခြခခန္႕ကု ေပါင္းစပ္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

ေရာစပ္ထားေသာ

အညၫႊန္းကန္းမ်ားမာ

ဦးေဆာင္ညၫႊန္ကန္းမ်ား၏

ဂုဏ္သတမ်ားရၾက၍

လက္ရ

ေျပာင္းလခေနသည့္

လမ္းေၾကာင္းကု

ျပသသည့္

အဓကအမစ္ခ် ပ္အတုင္းအတာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၅၀.၀ အထက္ရေသာ္ အညၫႊန္းကန္းက ဤေျပာင္းလခကန္းတြင္ ေယဘုယ် တုးတက္မ္ရေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ၅၀.၀ ေအာက္ေရာက္ရပါက
ဆုတ္ယုတ္မ္ရေၾကာင္းျပသပါသည္။
၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညၫႊန္းကန္း (Purchasing Managers' Index™) မာ အညၫႊန္းကန္းငါးခုကု အေျခခ်ဳံထား ၍ အေလးတင္မ္မ်ား (Weight) မင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္
အညၫႊန္းကန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တု႕မာ အမာစာအသစ္ လက္ခ်ဳံရရမ္(၀.၃)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မ္(၀.၂၅)၊ အလုပ္အကုင္(၀.၂)၊ ေပးသြင္း သူမ်ား၏ ေပးသြင္းမ္ ၾကာျမင့္ခ်န္
(၀.၁၅)ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမ္(၀.၁) တု႕ျဖစ္ၿပီး ေပးသြင္းမ္ အညၫႊန္းကန္းၾကာျမင့္ခ်န္ကု (စာရင္းသေဘာအရ) မ္င္းယဥ္မ္ျပ မုင္ရန္ ေျပာင္းျပန္ျပ ထားပါသည္။
IHS Markit သည္ အေရးႀကီးေသာ စစ္တမ္းကန္းဂဏန္းမ်ားကု ပထမအႀကမ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔္ခ်္ ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပ ျပင္ျခင္း မရပါ။ သု႕ေသာ္ အခ်န္အခါအလုက္ ညမ္င္းထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကု မၾကာခဏ သင့္ေလ်ာ္သလု ျပ ျပင္မုင္ပါသည္။ ဤလုပ္ရပ္က အခ်န္အခါအလုက္ ညမ္င္းၿပီး အစဥ္တစုက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကန္းဂဏန္းမ်ားအား ထခုက္မုင္ပါသည္။
အေရးႀကီးေသာ

(ညမ္င္းထားျခင္းမရေသာ)အေရအတြက္

အခ်န္အခါအလုက္ညမ္င္းထုတ္ျပန္သည့္

ကန္းဂဏန္းမ်ားမင့္

စာရင္းမ်ားမင့္

ဆက္စပ္သည့္

ဆက္တုက္ျပ ျပင္ထားေသာ

အခ်န္ကာလအလုက္ကန္းဂဏန္းမ်ား၊

ကန္းဂဏန္းမ်ားကု

မာယူသူမ်ားသည့္

IHS Markitမ

ပထမအႀကမ္ထုတ္ေ၀သည့္
ရရ

မုင္ပါသည္။ေက်းဇူးျပ ၍

economics@ihsmarkit.com မင့္ဆက္သြယ္ပါ။

IHS Markit (www.ihsmarkit.com)
IHS Markit (Nasdaq: INFO) မွ

ကမ ၻလံုးဆိုင္ရ စးပြ းေရးလုပ္ငန္းမ းလည္ပတ္ေစရန္ ေဆ င္ရြက္ေနသည္ဲ့ အဓိက လုပ္ငန္းမ းုႏွင္ဲ့ ေစ းကြက္မ းအတြက္အေရးႀကးသည္ဲ့

သတင္းအခ က္အလက္မ း၊ သံုးသပ္ခ က္မ း၊ ေျဖရွင္းမႈမ းတြင္ ကမ ၻ႔ဥးေဆ င္မႈေပးသည္ဲ့ အဖြ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကုမၸဏသည္ ေန က္ဆုံးေပၚနည္းပည မ းအသုံးျပ ၍
ရယူထ းေသ

သတင္းအခ က္အလက္မ း၊ သံုးသပ္ခ က္မ းုႏွင္ဲ့ ေျဖရွင္းမႈမ းကို စးပြ းေရး၊ ဘ႑ ေရးုႏွင္ဲ့ အစိုးရအုပ္ခ ပ္ေရးဆိုင္ရ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရ

စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈကို ျမွင္ဲ့တင္ဲ့ေပးျခင္းအ းျဖငဲ့္ အေလးအနက္ သိျမင္န းလည္ေစက

ရ႐ွိွိေစပါသည္။ IHS Markit မွ

အဓိက စးပြ းေရးလုပ္ငန္းုႏွင္ဲ့ အစိုးရအုပ္ခ ပ္ေရးဆိုင္ရ

ေဖ က္သည္မ းထံ ေပးပုိ႔ၿပး ၄င္းတို႕၏

ျပည္ဲ့စံုသည္ဲ့ သတင္းအခ က္အလက္ုႏွင္ဲ့ ခိုင္မ ေသ

ဆံုးျဖတ္ခ က္မ းကို

ေဖ က္သည္ေပါင္း ၅ ေသ င္းေက ္ ရွိၿပး Fortune Global 500 ုႏွင္ဲ့ ကမာၻ႔္ဘ႑ ေရး

ဥးေဆ င္အဖြ႕အစည္းမ း၏ ၈၀% ပါ၀င္ပါသည္။
IHS Markit သည္ IHS Markit Ltd မင့္/သု႔္မဟုတ္ ၎မင့္ပူးေပါင္းထားသည့္ အဖြ႔္အ
ခ စည္းမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထ းေသ
ကုမၸဏုႏွင္ဲ့ထုတ္ကုန္အမည္မ းမွ

သက္ဆိုင္ရ

မူပိုင္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အျခ းေသ

ပိုင္႐ွိွင္မ း၏ မူပိုင္လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္မ း ျဖစ္ုႏိုင္ပါသည္။ © 2019 IHS Markit Ltd. အခြင္ဲ့အေရးမ းအ းလံုးကို

သးသန္႕ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

PMI ဆသ
ု ည္မာ
PMI™ စစ္တမ္းမ်ားမာ ယခု အခါမုင္င်ဳံ ၄၀ ေက်ာ္တြင္ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ ယူရုဇုန္အပါအ၀င္ အဓကေဒသႀကီးမ်ား အတြက္လည္း ရပါသည္။ ဤစစ္တမ္းမ်ားမာ ကမၻာတြင္
အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ခ်ဳံရဆ်ဳံုးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းမ်ား ျဖစ္သကခ့သု႔္ အခ်န္မင့္ တစ္ေျပးညီတက်ၿပီး လစဥ္ တစ္မူထူးျခားသည့္ စီးပြားေရးအလားအလာ ညၫႊန္ကန္းမ်ားသည္
တက်ၿပီး ေနာက္ဆ်ဳံုးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးသည့္ အရည္အေသြးေၾကာင့္ ဗဟုဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရး ဆ်ဳံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက လုလားမစ္ၿခ က္
ၾကပါသည္။ ပုမုသရလုပါက https://ihsmarkit.com/products/pmi.html သု႔္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရ္ပါ။
ယခုေဖာ္ျပသည့္ နစ္ေကး(Nikkei) ျမန္မာကုနထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ လ
္ ပ
ု င
္ န္း ၀ယ္ယေ
ူ ရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညၫႊနး္ ကန္း (PMI™)၏ ဥာဏပစၥညး္ ဆင
ု ရ
္ ာ အခြင္အ
့ ေရးမ်ားကု IHS Markit က ပင
ု ဆ
္ င္
ု သည္ (သု႕) လင
ု စ
္ င္ရရပါသည္။
မတ ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔္ေ၀ျခင္း၊ လၫႊခေျပာင္းအသ်ဳံုးျပ ျခင္း၊ သ႔္မ
ု ဟုတ္ အျခားအသ်ဳံုးျပ မ္ အစရသည့္တ႕ု သာမက IHS Markit ၏ ေရးဦး သေဘာတူညခ
ီ ်က္မရဘခ မည္သည့္ တရားမ၀င္ အသ်ဳံုးျပ မ္ကမ
ု ် ခြင့ျ္ ပ မည္မဟုတပ
္ ါ။
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